Ikt.sz.: 33-64/2014.
NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI
ÖNKORMÁNYZAT
JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. október 27-én, Salgótarjánban, a
Megyeháza Hadady-Hargitay termében megtartott ülésén.
Jelen vannak: Bangó Béla Tamás, korelnök
Jónás Gábor (1969), a testület tagja
Danyi Attila, a testület tagja
Jónás Gábor (1961), a testület tagja
Klajbán Róbert János, a testület tagja
Horváth Imre László, a testület tagja
Csikós Árpád, a testület tagja
dr. Barta László, megyei főjegyző
dr. László Tünde, a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal nemzetiségi feladatokkal
foglalkozó munkatársa
Galajda Lászlóné, a hivatal munkatársa
A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolásra kerül.
Bangó Béla Tamás:
Köszönti a megjelenteket abból az alkalomból, hogy a mai napon a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló törvényben foglaltaknak megfelelően megalakul az új megyei roma
nemzetiségi önkormányzat.
Az alakuló ülést ezennel megnyitja.
Korelnökként köszönti az alakuló ülésen megjelenteket. Tájékoztatja a testület tagjai, hogy a mai
ülésnapon valamennyi szavazás – a titkos szavazások kivételével – kézfelemeléssel történik. Kéri a
közgyűlés tagjait, a határozatképesség megállapítására kézfelemeléssel jelezzék ittlétüket.
Megállapítja, hogy a megválasztott 7 közgyűlési tagból 7 jelen van, tehát az ülés határozatképes.
Napirend előtt:
1. Tájékoztató a 2014. évi önkormányzati választásokról
Előadó: dr. Barta László megyei főjegyző
2. Megbízólevelek átadás, eskütétel
A megbízóleveleket átadja: dr. Barta László, a Területi Választási Iroda vezetője
Napirend:
1. Szavazatszámláló bizottság megválasztása
Levezeti: Bangó Béla Tamás, korelnök
2. A nemzetiségi önkormányzat elnökének megválasztása
Levezeti: Gyöngyösi Sándorné, korelnök
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3. A nemzetiségi önkormányzat elnökhelyettesének megválasztása
Levezeti: a nemzetiségi önkormányzat elnöke
4. A nemzetiségi önkormányzat bizottságának megválasztása
Levezeti: a nemzetiségi önkormányzat elnöke
5. Egyebek
Felkéri dr. Barta Lászlót, Nógrád megyei főjegyzőt – mint a Területi Választási Iroda Vezetőjét –,
hogy a 2014. évi nemzetiségi önkormányzati választások lebonyolításáról adjon tájékoztatást.
dr. Barta László:
Tájékoztatja a testületet a választás lebonyolításáról. (Tájékoztató a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Bangó Béla Tamás:
Megköszöni a főjegyző úr tájékoztatóját. Bejelenti, hogy a következőkben a megbízólevelek átadására
és eskütételre kerül sor.
Bangó Béla Tamás:
Felkéri dr. Barta László urat a megbízólevelek átadására, képviselőtársait pedig arra, hogy nevük
elhangzása után vegyék át a megbízólevelet.
Bangó Béla Tamás:
Felkéri a jelenlévőket, álljanak fel az eskütételhez. Kéri, hogy az „Én” elhangzása után minden
képviselő a teljes nevét, az esküszöveg után pedig meggyőződése szerint az „Isten engem úgy
segéljen” szöveget mondja.
Felkéri dr. László Tündét az eskü szövegének előmondására.
Bangó Béla Tamás:
Megköszöni a Területi Választási Bizottság munkáját és a választásokban való közreműködését.
Kéri, aki a meghívóban szereplő napirend megtárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a testület a napirendet 7 igen egyhangú szavazattal elfogadta.
Bangó Béla Tamás:
A hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat 8. § (6) bekezdése szerint a közgyűlés alakuló ülésén a
hatáskörébe tartozó választások, titkos szavazások lebonyolítására szavazatszámláló bizottságot
választ, melynek megbízatása a Pénzügyi Bizottság megválasztásáig tart. Az ülés következő napirendi
pontjaként ezen rendelkezés szerint a szavazatszámláló bizottság megválasztása következik. Javasolja,
hogy 3 tagú szavazatszámláló bizottságot válasszanak. Elnökének és tagjainak a következő
képviselőket javasolja:
A bizottság elnökének:
Jónás Gábort (1961)
A bizottság tagjainak:
Horváth Imre Lászlót
és
Csikós Árpádot.
Az érintettek bejelentették személyes érintettségüket. Kéri, hogy a testület szavazzon, hogy személyes
érintettségük miatt ki kívánja-e zárni Jónás Gábort (1961), Horváth Imre Lászlót és Csikós Árpádot a
döntéshozatalból? Az érintettek kizárását nem támogatja. Kéri, aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel
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jelezze. Megállapítja, hogy a testület 7 igen, egyhangú szavazattal az érintetteket nem zárta ki a
döntéshozatalból.

NÓGRÁD MEGYEI ROMA
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
31/2014. (X. 27.) NMRNÖ

Tárgy: szavazatszámláló bizottság érintettsége

HATÁROZATA
A Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének alakuló ülésén a
szavazatszámláló bizottság megválasztása előtt Jónás Gábor (1961), Horváth Imre László és Csikós
Árpád bejelentette személyes érintettségét.
A testület az érintetteket a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
49.§ (1) bekezdése, valamint a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 33.§-a alapján nem zárja ki a döntéshozatalból.
A testület utasítja korelnökét, gondoskodjon arról, hogy az érintettek részt vegyenek a szavazásban.
Határidő: azonnal
Felelős: Bangó Béla Tamás, korelnök
Bangó Béla Tamás:
Megkérdezi, hogy van-e valakinek más javaslata, kérdése, észrevétele? Szavazásra bocsátja a
szavazatszámláló bizottság elnökére és tagjaira vonatkozó javaslatot. Az elnök és a tagok személyét
külön-külön teszem fel szavazásra.
Kéri, aki egyetért Jónás Gábor (1961) a szavazatszámláló bizottság elnökévé történő
megválasztásával, kézfelemeléssel szavazzon. Jelzi, a javaslat elfogadásához legalább 4 fő igen
szavazata szükséges.
Megállapítja, hogy a testület a szavazatszámláló bizottság elnökévé Jónás Gábort (1961) 6 igen, 0
nem szavazattal, 1 tartózkodással megválasztotta.
Kéri, aki egyetért Horváth Imre László képviselőnek a szavazatszámláló bizottság tagjává történő
megválasztásával, kézfelemeléssel szavazzon. A javaslat elfogadásához legalább 4 fő igen szavazata
szükséges.
Megállapítja, hogy a testület a szavazatszámláló bizottság tagjává Horváth Imre Lászlót 6 igen, 0
nem szavazattal, 1 tartózkodással megválasztotta.
Kéri, aki egyetért Csikós Árpád képviselőnek a szavazatszámláló bizottság tagjává történő
megválasztásával, kézfelemeléssel szavazzon. A javaslat elfogadásához legalább 4 fő igen szavazata
szükséges.
Megállapítja, hogy a testület a szavazatszámláló bizottság tagjává Csikós Árpádot 6 igen, 0 nem
szavazattal, 1 tartózkodással megválasztotta.

Kéri, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A javaslat elfogadásához legalább 4
fő igen szavazata szükséges.
Megállapítja, hogy a közgyűlés a szavazatszámláló bizottság összetételére vonatkozó határozati
javaslatot 7 igen szavazattal, 0, nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta és a következő határozatot
hozta:
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NÓGRÁD MEGYEI ROMA
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

32/2014. (X. 27.) NMRNÖ

Tárgy: szavazatszámláló bizottság megválasztása

HATÁROZATA
A Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a szavazatszámláló bizottság
elnökét és tagjait az alábbiak szerint megválasztja:
Elnök:
Tagjai:

Jónás Gábor (1961)
Horváth Imre László
Csikós Árpád
A testület felkéri a szavazatszámláló bizottságot, hogy a közgyűlés elnöke és elnökhelyettese
megválasztásánál működjenek közre.
Megbízatásuk a Pénzügyi Bizottság megválasztásáig tart.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: Bangó Béla Tamás, korelnök

Bangó Béla Tamás:
A megyei nemzetiségi önkormányzat alakuló ülésén tagjai sorából titkos szavazással, minősített
többséggel választja meg elnökét és elnökhelyettesét. A közgyűlés elnökének személyére bármely
közgyűlési tag javaslatot tehet. A hatályos szervezeti és működési szabályzat 8.§ (5) bekezdése szerint
a jelöltté váláshoz a jelenlévő közgyűlési tagok legalább 25 %-ának (2 fő) igen szavazata szükséges.
Kéri a testület tagjait, tegyenek javaslatot a közgyűlés elnökének személyére.
Jónás Gábor (1961):
Jónás Gábort (1969) javasolja.
Bangó Béla Tamás:
Megkérdezi Jónás Gábort (1969) elfogadja-e a javaslatot?
Jónás Gábor (1969):
Igennel válaszol.
Bangó Béla Tamás:
Az érintett bejelentette személyes érintettségét. Kéri, hogy a testület szavazzon, hogy személyes
érintettsége miatt ki kívánja-e zárni Jónás Gábor (1969) a döntéshozatalból?
Az érintett kizárását nem támogatja. Kéri, aki egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a testület 7 igen szavazattal, 0 nem és 0. tartózkodás mellett az érintettet nem zárta
ki a döntéshozatalból
NÓGRÁD MEGYEI ROMA
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

33/2014. (X. 27.) NMRNÖ

Tárgy: Jónás Gábor érintettsége
HATÁROZAT

A Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének alakuló ülésén a közgyűlés
elnökének megválasztása előtt Jónás Gábor (1969) bejelentette személyes érintettségét.
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A testület az érintettet a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
49.§ (1) bekezdése, valamint a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 33.§-a alapján nem zárja ki a döntéshozatalból.
A testület utasítja korelnökét, gondoskodjon arról, hogy az érintett részt vegyen a szavazásban.
Határidő: azonnal
Felelős: Bangó Béla Tamás, korelnök

Bangó Béla Tamás:
Szavazásra bocsátja az elnök személyére vonatkozó javaslatot. Kéri, aki egyetért azzal, hogy Jónás
Gábor (1969) elnökjelöltként a szavazólapra felkerüljön, kézfelemeléssel szavazzon.
Bangó Béla Tamás:
Megállapítja, hogy Jónás Gábor (1969) a közgyűlés 6 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással az
elnöki tisztségre jelölte és egyúttal döntött a szavazólapra történő felvételéről.
Felkéri a szavazatszámláló bizottság elnökét, ismertesse a titkos szavazás technikai lebonyolítását.
Jónás Gábor (1961):
Ismerteti a szavazás lebonyolítását.
Bangó Béla Tamás:
A szavazólapok elkészítésének, az urna sérthetetlenségének átvizsgálása idejére rövid szünetet rendel
el.
Szünet után
Bangó Béla Tamás:
Felkéri a szavazatszámláló bizottság elnökét a szavazólap mintájának bemutatására.
Jónás Gábor (1961):
A szavazatszámláló bizottság a szavazólapokat elkészítette, ennek mintáját bemutatja. Az urna
átvizsgálásra került, és a bizottság megállapította, hogy annak sértetlensége biztosított és alkalmas a
szavazás lebonyolításához.
Bangó Béla Tamás:
Kéri a közgyűlés tagjait a szavazás megkezdésére. A szavazás idejére szünetet rendel el.
Szavazás után
Bangó Béla Tamás:
Kéri a közgyűlés tagjait, a határozatképesség megállapítására kézfelemeléssel jelezzék ittlétüket.
Megállapítja, hogy a megválasztott 7 közgyűlési tagból 7 jelen van, tehát az ülés határozatképes.
Bejelenti, hogy a szavazás megtörtént, kéri a bizottság elnökét, ismertesse annak eredményét.
Jónás Gábor (1961):
A szavazatszámláló bizottság megállapította, hogy 7 közgyűlési tag szavazott.
A testület tagjai 7 érvényes szavazatot adtak le. Érvénytelen szavazatok száma: 0.
Az érvényes szavazatok megoszlása a következő:
Jónás Gábor (1969)
6 igen 0 nem 1 tartózkodás szavazat.
Bangó Béla Tamás:
Megállapítja, hogy a közgyűlés 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett Jónás Gábor (1969) urat
elnökévé megválasztotta és a következő határozatot hozta:
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NÓGRÁD MEGYEI ROMA
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

34/2014. (X. 27.) NMRNÖ

Tárgy: a nemzetiségi önkormányzat elnökének
megválasztása

HATÁROZATA
A Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése Jónás Gábor (1969) 2660
Balassagyarmat, Hétvezér utca 13. alatti lakost 2014. október 27. napjával elnökévé megválasztotta.
Bangó Béla Tamás:
Gratulál a megyei nemzetiségi önkormányzat közgyűlése elnökének. Átadja a közgyűlés vezetését
Jónás Gábor (1969) úrnak, a közgyűlés elnökének.
Jónás Gábor (1969):
Köszönti a testület tagjait. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 88. §-a
értelmében az alakuló ülésen a nemzetiségi önkormányzat dönt a tiszteletdíjakról. Javasolja, hogy
tiszteletdíj megállapításra senki részére ne kerüljön sor az előző évek hagyományaihoz hasonlóan.
Kéri, aki egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a testület 7 igen szavazattal,, 0 nem és 0 tartózkodás a határozati javaslatot
elfogadta és a következő határozatot hozta:
NÓGRÁD MEGYEI ROMA
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

35/2014. (X. 27.) NMRNÖ

Tárgy: a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi
Önkormányzat tagjaira vonatkozó tiszteletdíj
megállapítása

HATÁROZATA
A Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a nemzetiségek jogairól szóló 2011.
évi CLXXIX. törvény 88. §-ban kapott felhatalmazás alapján akként dönt, hogy tiszteletdíj
megállapítására nem kerül sor sem az elnök, sem az elnökhelyettes, sem a bizottsági tagok, sem a
képviselő testület tagjai részére.
Határidő: azonnal
Felelős: Jónás Gábor (1969), elnök
Jónás Gábor (1969):
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 74. § (1) bekezdése
alapján, valamint a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 88. § (1) bekezdésében
foglaltak szerint az alakuló ülésen a testületének tagjai közül a közgyűlés elnökének javaslatára titkos
szavazással, elnökének helyettesítésére, munkájának segítésére elnökhelyettest választ. Ennek alapján
az alábbiak szerint tesz javaslatot:
Javasolja, hogy a roma nemzetiségi önkormányzat elnökhelyettesévé Danyi Attila urat válassza meg.
Megkérdezi Danyi Attila urat, vállalja-e a megbízatást?
Danyi Attila:
Igennel válaszol.
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Jónás Gábor (1969):
Mindezekre tekintettel Danyi Attila bejelentette személyes érintettségét. Kéri a testület szavazzon,
hogy személyes érintettsége miatt ki kívánja-e zárni Danyi Attilát döntéshozatalból? Az érintett
kizárását nem támogatja. Kéri, aki egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a testület 5 igen, 0 nem és 2 tartózkodással az érintettet nem zárta ki a
döntéshozatalból.
NÓGRÁD MEGYEI ROMA
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

36/2014. (X. 27.) NMRNÖ

Tárgy: Danyi Attila személyes érintettsége

HATÁROZAT
A Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének alakuló ülésén a közgyűlés
elnökhelyettese megválasztása előtt Danyi Attila bejelentette személyes érintettségét.
A testület az érintettet a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
49. § (1) bekezdése, valamint a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 33. §-a alapján nem zárja ki a döntéshozatalból.
A testület utasítja elnökét, gondoskodjon arról, hogy az érintett részt vegyen a szavazásban.
Határidő: azonnal
Felelős: Jónás Gábor (1969), elnök

Van-e valakinek kérdése, észrevétele?
Jónás Gábor:
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény az elnökhelyettes megválasztását titkos
szavazással rendeli el, felkéri a szavazatszámláló bizottságot készítse el a szavazólapokat, és az
elnökválasztásnak megfelelően bonyolítsa le a szavazást.
A szavazólapok elkészítésének, az urna sérthetetlenségének átvizsgálása idejére rövid szünetet rendel
el.
Szünet után
Jónás Gábor (1969)
Felkéri a szavazatszámláló bizottság elnökét a szavazólap mintájának bemutatására.
Jónás Gábor (1961):
A szavazatszámláló bizottság a szavazólapokat elkészítette, ennek mintáját bemutatja. Az urna
átvizsgálásra került, és a bizottság megállapította, hogy annak sértetlensége biztosított és alkalmas a
szavazás lebonyolításához.
Jónás Gábor (1969):
Kéri a közgyűlés tagjait a szavazás megkezdésére. A szavazás idejére szünetet rendelek el.

Szünet és szavazás után

Jónás Gábor (1969):
Felkéri a szavazatszámláló bizottság elnökét, ismertesse a titkos szavazás eredményét.
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Jónás Gábor (1961):
A szavazatszámláló bizottság megállapította, hogy 7 közgyűlési tag szavazott.
A testület tagjai 7 érvényes szavazatot adtak le, az érvénytelen szavazatok száma 0.
A szavazás eredményeként a bizottság megállapította, hogy Danyi Attila elnökhelyettes jelölt 6 igen, 1
tartózkodás szavazatot kapott.
Jónás Gábor (1969):
Megállapítom, hogy a közgyűlés 6 igen szavazattal, 0 nem és 1 tartózkodással Danyi Attila urat
elnökhelyettesévé megválasztotta és a következő határozatot hozta:
NÓGRÁD MEGYEI ROMA
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

37/2014. (X. 27.) NMRNÖ

Tárgy: a nemzetiségi önkormányzat
elnökhelyettesének megválasztása

HATÁROZATA
A Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése Danyi Attila 3182 Karancslapujtő
Május 1. út 16. sz. alatti lakost 2014. október 27. napjától elnökhelyettesévé megválasztotta.
Határidő: azonnal
Felelős: Jónás Gábor (1969) elnök
Jónás Gábor (1969):
A megválasztott elnökhelyettesnek gratulál, munkájához sok sikert kíván.

-

A közgyűlés bizottságának megválasztása

Jónás Gábor (1969):
Tájékoztatja a testületet, hogy a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 104. § (1)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően a nemzetiségi önkormányzat közgyűlése bizottságot hozhat
létre. Az előző évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a pénzügyi bizottságra szükség volt, így javasolja
annak létrehozását.
Először a bizottság elnökét, majd elnökhelyettesét, azt követően javasolt tagot egyenként teszi fel
szavazásra. Majd ezt követően a határozat egészét is.
Tájékoztatja a testületet, hogy valamennyi érintett hozzájárult a személyét érintő napirendi pont
nyilvános ülésen történő tárgyalásához.
A közgyűlési tag jelöltek bejelentették személyes érintettségüket. Kéri, a testület szavazzon, hogy
személyes érintettségük miatt ki kívánja-e zárni őket a döntéshozatalból? Az érintettek kizárását nem
támogatja. Kéri, aki egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a testület 7 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett az érintetteket nem
zárta ki a döntéshozatalból.
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NÓGRÁD MEGYEI ROMA
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
38/2014. (X. 27.) NMRNÖ

Tárgy: Pénzügyi Bizottság elnökének, és
elnökhelyettesének személyes érintettsége

HATÁROZATA
A Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének alakuló ülésén a Pénzügyi
Bizottság elnöke, elnökhelyettese, illetve tagja megválasztása előtt a jelöltek bejelentették személyes
érintettségüket.
A testület az érintetteket a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
49.§ (1) bekezdése, valamint a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 33.§-a alapján nem zárja ki a döntéshozatalból.
A testület utasítja elnökét, gondoskodjon arról, hogy az érintettek részt vegyenek a szavazásban.
Határidő: azonnal
Felelős: Jónás Gábor (1969), elnök

Jónás Gábor (1969):
Elsőként a Pénzügyi Bizottság elnökének megválasztására kerül sor.
Kéri, aki egyetért Klajbán Róbert Jánosnak a bizottság elnökévé történő megválasztásával, igen
szavazatával jelezze.
Megállapítja, hogy a testület Klajbán Róbert Jánost a Pénzügyi Bizottság elnökévé 5 igen
szavazattal, 0 nem és 2 tartózkodással megválasztotta.
Kéri, aki egyetért Jónás Gábornak (1961) a bizottság elnökhelyettesévé történő megválasztásával,
igen szavazatával jelezze.
Megállapítja, hogy a testület Jónás Gábort (1961) a Pénzügyi Bizottság elnökhelyettesévé 5 igen
szavazattal, 0 nem és 2 tartózkodással megválasztotta.
Kéri, aki egyetért Horváth Imre Lászlónak a bizottság tagjává történő megválasztásával, igen
szavazatával jelezze.
Megállapítja, hogy a testület Horváth Imre Lászlót a Pénzügyi Bizottság tagjává 5 igen szavazattal, 0
nem és 2 tartózkodással megválasztotta.
NÓGRÁD MEGYEI ROMA
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
39/2014. (X. 27.) NMRNÖ

Tárgy: a nemzetiségi önkormányzat Pénzügyi
Bizottságának megválasztás

HATÁROZATA
A Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Pénzügyi Bizottságot az alábbiak
szerint választja meg:
-

Elnök:
Elnökhelyettes:
Tagja:

Klajbán Róbert János
Jónás Gábor (1961)
Horváth Imre László

Határidő: azonnal
Felelős: Jónás Gábor (1969) elnök
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Jónás Gábor (1969):
Gratulál minden megválasztott bizottsági tagnak, munkájukhoz sok sikert és jó egészséget kíván.
Jónás Gábor (1969):
Az egyebek napirendi pontban két tájékoztatási kötelezettségnek tesz eleget.
1. Az egyik a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 103. §-a alapján a
nemzetiségi önkormányzati képviselő a megválasztásától számított 30 napon belül, majd ezt
követően minden év január 31-ig vagyonnyilatkozatot köteles tenni. A képviselő saját
vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban élő házastársának vagy
élettársának, valamint gyermekének vagyonnyilatkozatát is. A vagyonnyilatkozat mintáját
valamennyi képviselőtársa rendelkezésére bocsátotta, a szükséges számban lehet
sokszorosítani és legkésőbb november 11-ig az önkormányzat hivatalához visszajuttatni.
Felhívom a figyelmet, hogy a vagyonnyilatkozat tételének elmulasztása esetén – annak
benyújtásáig – a képviselő nem gyakorolhatja képviselői jogait.
2. A másik szintén a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 107. § (3)
bekezdése alapján a nemzetiségi önkormányzati képviselő megválasztásától számított 30
napon belül – november 11-ig – köteles felvételét kérelmezni az adózás rendjéről szóló
törvényben meghatározott köztartozásmentes adózói adatbázisba. A kérelem benyújtásának
hónapját követő hónap utolsó napjáig (novemberi kérelem benyújtása esetén legkésőbb
december 31-ig) köteles a közgyűlésénél igazolni az adatbázisba történő felvételét.
Az írásbeli tájékoztatók az alakuló ülést megelőzően kiosztásra kerülnek.
Van-e valakinek kérdése, észrevétele?
Jónás Gábor:
Tájékoztatja a közgyűlés tagjait, hogy a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80 §.
(2) bekezdése értelmében a testület az alakuló ülést követő 30 napon belül a megyei önkormányzattal
kötött megállapodását felül kell, hogy vizsgálja. Részben a megállapodás felülvizsgálata, részben a
szervezeti és működési szabályzat felülvizsgálata miatt javasolja, hogy a következő testületi ülés
időpontja november 20 napján 10.00 órakor legyen.
A testület munkáját megköszöni az ülést bezárja.

K.m.f.

…………………………….…….
Jónás Gábor (1969)
elnök

………………………………….
Bangó Béla Tamás
korelnök

